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ЗВЕРНЕННЯ 

 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель 

ProZorro,  замовником  Комунальне підприємство Броварської міської ради 

Київської області (ЄРДПОУ 13711949) (Далі – Замовник) ,було оголошено відкриті 

торги з публікацією англ.мовою UA-2017-12-28-000834-c на основні неорганічні 

хімічні речовини (Гіпохлорит натрію марки А) ДК 021:2015 код -24310000-0 Basic 

inorganic chemicals (sodium hypochlorite of «A» brand)  (24310000-0 - Основні 

неорганічні хімічні речовини). 

 

Ретельно вивчивши закупівлю, повідомляємо про наступне. 

Стаття 16 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачає, що замовник 

установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання 

та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічного договору. Таким чином, Закон не передбачає, що учасник має 

надати договір саме 2017, 2016 або 2015 років. 

 

Як порушення вищенаведеного, у додатку №4 до тендерної документації, 

Замовник вимагає від учасників торгів надати на підтвердження досвіду договори з 

усіма додатками на поставку аналогічної продукції за останні три роки (2015,2016,2017 

роки). Це суттєво обмежує кількість пропозицій, тому що у торгах не можуть взяти 

участь компанії, які мають досвід виконання аналогічних договорів в інший період. 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

 

ПРОСИМО: 

1. Перевірити факти викладені в цьому зверненні. 

Вих№ 05/02 від 16.02.2018 р.
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2. Призначити та провести перевірку стосовно дотримання 

законодавства. 

3. Зобов’язати Замовника усунути порушення, шляхом внесення змін в 

документацію, а у випадку неможливості скасувати закупівлю та 

оголосити нову. 

4. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом 

строки. 

5. Відповідь просимо надіслати на електронну адресу 
trypilskiykray@gmail.com 

 

 

З повагою, 

Віце-президент ГО «Трипільський Край»  

Нос Ольга 
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